URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE
RUSZAJĄ GMINNE INWESTYCJE w 2019 r.
Kolejny rok z rzędu nasza gmina utrzymuje wydatki na inwestycje na
bardzo wysokim poziomie. Wydatki majątkowe przewidziane na 2019 r., po
ostatnich zmianach w budżecie, wynoszą:
wydatki majątkowe 17 844 275 zł,
w tym – drogi 7 440 000 zł.
Przypomnijmy, że w latach 2011-2014 na inwestycje drogowe gmina
przeznaczyła 5 305 912,57 mln, w latach 2015-2018 – 15 801636,14 mln
zł, a w roku 2019 planuje przeznaczyć na drogi aż 7,5 mln zł. Tak znaczący
wrost wydatków na drogi jest odpowiedzią na potrzeby naszych Mieszkańców.
Stan dróg to temat najczęściej poruszany na zebraniach i w czasie dyżuru
wójta. Inwestycje są możliwe dzięki pozyskanym przez gminę i powiat
dofinansowaniom oraz dobrej współpracy z powiatem wodzisławskim.

NOWY GMINNY AUTOBUS SZKOLNY

Gmina Gorzyce sprowadziła specjalnie dla naszych dzieci i młodzieży
nowy autobus szkolny. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym
w połowie ubiegłego roku złożyła firma SG Equipment na kwotę 684
697, 90 zł. Dostarczony pojazd – marki Otokar - posiada klimatyzację,
jest przystosowany do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Będziemy
nim przewozić m.in. około 330 dzieci na naukę pływania oraz uczniów do
szkół specjalnych w Wodzisławiu Śląskim. Ilość miejsc została dostosowana
do naszych potrzeb, pojazd posiada 33 miejsca siedzące i 4 stojące. Istnieje
możliwość szybkiego dostoswania pojazdu do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich. Dobro i zdrowie naszych najmłodszych - najważniejsze.
Stary Gimbus liczy już kilkanaście lat. Decyzję o zakupie poprzedniego wysłużonego już dziś Gimbusa - podjęła jeszcze wójt Krystyna Durczok.

Rogów, przedszkole Gmina ogłosiła przetarg na rozbudowę, remont i
termomodernizację przedszkola. Przedszkole doczeka się kapitalnego remontu.
Zamierzamy podnieść efektywność energetyczną obiektu oraz wymienić
źródło ciepła na gazowe. Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do
19.03.2019 r., godz. 9.00. Planujemy zakończenie zadania do 31.07.2019
r. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie BIP gminy Gorzyce. Na okres
remontu, od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r. obiekt zostanie wyłączony z
użytkowania z uwagi na bezpieczeństwo dzieci. Zajęcia będą się odbywały w
oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w budynkach szkoły podstawowej
(4 oddziały) oraz probostwa (1 oddział). Pomieszczenia zostaną adaptowane na
cele przedszkolne.
Gorzyce, ul. Zamkowa. Wyłożona płytami betonowymi i nie
remontowana dotychczas droga doczeka się modernizacji i rozbudowy na Nowy gminny autobus szkolny, sprowadzony dla naszych dzieci i młodzieży
Fot.: arch. UG
całej długości 948 m, od skrzyżowania z ul. Bogumińską do skrzyżowania z
ul. Raciborską. Gmina rozstrzygnęła już przetarg na realizację zadania. Spośród IDZIE WIOSNA. SKONTROLUJ BEZPŁATNIE
sześciu oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót STAN TECHNICZNY TWOJEGO SAMOCHODU
Drogowych z Raciborza, na kwotę 4 677 073 zł. Wójt podpisał stosowną
umowę z wykonawcą i przekazał plac budowy. Realizacja zadania jest możliwa
dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w wysokości
50% kosztów kwalifikowalnych. Zakres robót obejmuje m.in. korytowanie,
wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, częściową przebudowę linii
energetycznych, wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni jezdni o szerokości
5 m oraz chodnika o szerokości 2 m. W związku z inwestycją ulica będzie
okresowo zamknięta
Kolonia Fryderyk, ul. Polna i ul. Wyzwolenia. W
ogłoszonym przez gminę przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i remont
ulicy Polnej w sołectwie Kolonia Fryderyk wpłynęły 4 oferty. Powstanie tu
kanalizacja sanitarna na odcinku o długości ponad 2 km, zostanie również
odtworzona nawierzchnia jezdni. Planowany termin zakończenia inwestycji to
31.05.2020 r.
Eksperci z MROAUTO.pl podczas pracy

Fot.: arch. UG

Olza. Gmina realizuje również inwestycję kanalizacyjną w Olzie przy ul.
Już 16 marca 2019 r. w godzinach 10-16, w Gorzycach przy basenie
Dworcowej. Powstanie tu 656 m kanalizacji. Planujemy zakończenie realizacji
Nautica eksperci MROAUTO.pl, ProfiAuto i ProfiAuto Serwis ruszają
zadania do 30.09.2019 r.
z akcją PitStop, podczas której bezpłatnie sprawdzą m.in.: zawieszenie,
ogumienie, akumulator, ustawienie świateł, płyny eksploatacyjne, wycieraczki
PitStop to seria wydarzeń dla kierowców w Polsce, Czechach i na Słowacji. W 2018
roku podczas 90 akcji sprawdzono stan techniczny ponad 6500 samochodów.
Poza fachową weryfikacją kondycji samochodu, każdy kierowca otrzymuje
porady specjalistów i sezonowe upominki, w tym m.in. płyn do spryskiwaczy.
Organizatorem akcji jest po raz kolejny Mroauto.pl części samochodowe
Profiauto.pl, a partnerami: Basen Nautica Gorzyce, Gmina Gorzyce,
Rajdówka.pl. Patronat medialny sprawują: Rajdówka.pl, e-gorzyce.pl.
Serwisy PROFIAUTO wspierające akcję to: ProfiautoSerwis Gorzyce ul.
Rybnicka 15 +48 782 883 993. Kontakt do koordynatora: Marcin Neuman
tel: 731 022 273.
Ulica Zamkowa w Gorzycach

Fot.: arch. UG
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NOWI SOŁTYSI I SKŁAD RADY SOŁECKIE W GMINIE GORZYCE
miejscowość

Czyżowice

Sołtys i Rada Sołecka

wybrano sołtysa Daniela Kurasza. Skład rady sołeckiej: G. Student, J. Cichy, T. Bura, P. Jurczyk, Ł. Cnota, R. Rzeczkowska,

D. Dzierżęga, Sz. Kamczyk, I. Pabyś

wybrano sołtysa Józefa Sosneckiego. Skład rady sołeckiej: B. Krótki, M. hojka, T. Władarz, L. Gajda, J. Honisz, B. Młynarczyk,

Olza

G. Płaczek, J. Wacławczyk
Turza Śl.

wybrano sołtysa Henryka Nielabę. Skład rady sołeckiej: S. Adamczyk, Z. Adamczyk, I. Blanik, W. Szewczyk, I. Wajsman,
D. Styrnol, U. Lenczyk, T. Turek, H. Kaleta

Gorzyczki

wybrano sołtysa Henryka Gorzegoszczyka. Skład rady sołeckiej: Z. Benauer, M. Grzybek, S. Chromik, G. Krzyształa,
A. Rebizak, J. Zientek, Cz. Krótki, S. Jurzyca, F. Parzych

wybrano sołtysa Andrzeja Szewczyka. Skład rady sołeckiej: M. Zychmaa, K. Tomala, J, Szweda, I. Szewczek, M. Parma, A. H, J.

Odra

Marcinek, L. Józek, M. Zychma

wybrano sołtysa Henryka Matuszka. Skład rady sołeckiej: M. Jokiel, H. Duda, F. Glenc, J. Glenc, A. połednik, S. Jęczmionka, T.

Rogów

Kuhn, K. Matuszek, T.Szymura
Gorzyce

wybrano sołtysa Józefa Sosneckiego. Skład rady sołeckiej: A. Adamczyk, I. Granieczny, A. Nowak, B. Jordan,M. Wójcik,
S.Sanecznik, B. Paloc, K. Paloc, R. Grzegorzek

Bluszczów

wybrano sołtysa Irenę Pielka. Skład rady sołeckiej: S. Smyczek, A. skupień, J. Kubica, M. Kubica, B. Zuch, A. Smyczek, I. Jneta,
A. Zaczyk, Cz. Gorzolnik

Osiny

wybrano sołtysa Henryka Tomalę. Skład rady sołeckiej: I. Biela, J. Zagartowski, M. Zimoń, B. Lemańska, A. Michael, M. Budnik,

Alabama Tour&Holiday

Alabama
Tour&Holiday
FHU “ASEM”
Aleksander Święty

Biuro Obsługi Klienta
44-323 Połomia
ul. Centralna 93
grupy@alabamatour.pl

tel. +48 324730660
tel. +48 504772015
biuro@alabamatour.pl
www.alabamatour.pl
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Organizator wczasów, wycieczek, pielgrzymek
i imprez grupowych.
Nasz oferta jest szeroka
i skierowana do różnych odbiorców:
kościoły, kopalnie, szkoły, zakłady pracy, stowarzyszenia,
związki zawodowe, koła, związki emerytów, i grupy
niezrzeszone
Przykładowa oferta:
Wycieczki:
• Wiedeń 1 dzień - 150zł
• Praga 3 dni - 530zł hotel*** w Pradze
• Budapeszt - 3 dni 450zł
• Berlin i Tropicalna Wyspa od 250zł
Wycieczki szkolne od 70zł
Pielgrzymki:
• Lwów - 3 dni od 360zł
• Włochy - Rzym, watykan, Asyż, Florncja, Wenecja,
Rimini, 1390zł
Wczasy:
• Niechorze - 8 dni Przejazd, wyżywienie 1190zł
• Rewal - 8 dni Przejazd, wyżywienie 1290zł
• Chorwacja - majówka 850zł
• Turcja - majówka 1890zł hotel 4* All Incl.
Więcej na stronie www.alabamatour.pl
Skroimy ofertę na miarę! Zapraszamy serdecznie!

URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE

projekt „aktywni w internecie” - obywatel IT
W okresie od września 2018 r. do lutego 2019 r. na terenie
Gminy Gorzyce realizowany był projekt OBYWATEL IT. W module
szkoleniowym „Moje finanse i transakcje w sieci” uczestniczyły
72 osoby powyżej 50 roku życia będące mieszkańcami Gminy
Gorzyce. Celem projektu było podniesienie umiejętności korzystania
z e-usług publicznych oraz zwiększenie aktywnego i wszechstronnego
posługiwania się nowymi technologiami w życiu codziennym. Zadanie
realizowane było w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju
kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych
w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje
społeczeństwa. Działanie 3.1 – Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach realizacji projektu
72 osoby ukończyły moduł szkoleniowy i nabyły umiejętności
z posługiwania się komputerem oraz poznały zagadnienia związane
z finansami i transakcjami w sieci. Zajęcia odbywały się w Gorzycach,
Rogowie oraz w Turzy Śląskiej. W tym miejscu dziękujemy wszystkim
uczestnikom za frekwencję na zajęciach oraz zainteresowanie się
tematyką szkoleniową.

Gorzyce - uczestnicy projektu

Fot.: arch. UG

jak dobrze mieć sąsiada!

Urząd Gminy Gorzyce
Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Damian Kamczyk z Olzy

Turza Śl. uczestnicy projektu

Fot.: arch. UG

Rogów- uczestnicy projektu

Fot.: arch. UG

Fot.: arch. komenda PSP W-w Śl.

5 stycznia 2019 roku około godz. 11.00 w jednym z domów
jednorodzinnych, znajdujących się przy ulicy Wiejskiej w Olzie,
podczas podłączania butli gazowej, doszło do pożaru.
Płomienie wydobywały się bezpośrednio z butli. W czasie
powstania pożaru w budynku znajdowała się starsza kobieta wraz
z nastoletnimi wnukiem i wnuczką. Pożar powstał na parterze.
Osoby znajdujące się w budynku nie były w stanie samodzielnie
ugasić ognia. Sytuację pogarszał także fakt, że nastolatka znajdująca
się na pierwszym piętrze nie miała możliwości opuszczenia budynku
o własnych siłach. Na szczęście mieszkańcy zachowali wystarczająco
dużo zimnej krwi. Oprócz wezwania telefonicznego służb ratowniczych powiadomili także sąsiada. Czternastolatek udał się do domu
po przeciwnej stronie drogi do mieszkającego tam strażaka, który na
co dzień pełni służbę w JRG Wodzisław Śląski.
Pan Damian Kamczyk z Olzy wszedł do objętej pożarem kuchni, osłaniając rękę przed płomieniami bluzą, którą miał na sobie,
zakręcił wypływ gazu z butli, po czym wyniósł ją na zewnątrz
i obłożył śniegiem. Wrócił do budynku i ugasił palące się
wyposażenie kuchenne.
Źródło:
Komenda PSP w Wodzisławiu Śl.
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niebiesko-biali nie jesteście sami czy wygracie czy przegracie my
jesteśmy z wami

barwy klubowe czego efektem były występy drużyny w
różnobarwnych koszulkach i spodenkach sportowych.
I tak upowszechniły się nowe barwy „Naprzodu”, barwy
czerwono-czarne. O takich barwach wykonano szaliki
klubowe, zaprojektowano logo klubu i pod takimi barwami
świętowano urodziny 90-lecia „Naprzodu” w 2011 r. Niestety
zapomniano o barwach historycznych „Naprzodu” Czyżowice.
Nieznany młodszemu pokoleniu działacz sportowy
Czyżowianin Bolesław Rosman, który zmarł w 1977 r.
w swoich wspomnieniach z 1947 r. opisuje przeszłość klubu
od okresu założenia w 1921 r. jako „Jedności” Czyżowice, a
później w 1923 r. „Naprzodu”, do 1946 r.
W wspomnieniach pisze m.in., że Karol Rydygiel założył
Klub Sportowy „Naprzód” Czyżowice. Powyższe zostało
potwierdzone w „Gońcu Śląskim” nr 259 z 12 listopada 1923 r.
Autor wspomnień pisze również, co w tekście zostało
podkreślone, że barwy kostiumów „Naprzodu” to niebieskobiałe. Dlatego kolorystyka sztandaru wywoływała najwięcej
Uroczyste poswięcenie nowego sztandaru LKS Naprzód Czyżowice
Fot.: A. Kwiatoń
emocji.
27.01.2019 r. w kościele p.w. Chrystusa Króla w Czyżowicach Po dyskusji nie tylko z Zarządem, Zarząd Klubu zaakceptował
poświęcony został sztandar miejscowego klubu „Naprzód” Czyżowice. wykonanie sztandaru w barwach historycznych „Naprzodu”
Po uroczystościach jego poświęcenia i kameralnym spotkaniu ludzi niebiesko-białych.
sportu, działaczy, zawodników i zaproszonych gości dokonałem
Następną sprawą było uzgodnienie projektu sztandaru.
takiego oto wpisu do klubowej „Księgi Pamiątkowej”:
Wykonawca opracował projekt wstępny sztandaru w skali 1:1,
Załatwianie sztandaru dla klubu sprawiało mi radość oraz
w którym zostały uwzględnione wcześniej zgłaszane uwagi,
satysfakcje, że sprawa została doprowadzono do końca. Barwy propozycje Zarządu. Po zaprezentowaniu projektu sztandaru Zarząd
sztandaru niebieski i biały to barwy historyczne klubu, które Klubu wyraził zgodę na jego wykonanie. Ponieważ wykonanie
zostały określone przy nadaniu nazwy klubu „Naprzód” w 1923 r. sztandaru wraz z stosownym sprzętem tj. drzewcem, reprezentacyjnyCzym jest sztandar w sposób wymowny określił kardynał Stefan Wyszyński: mi szarfami, rękawiczkami i potrzebną oszkloną gablotkę przekraczało
“Sztandar symbol i świętość Jego miejsce tkwi gdzieśmiędzy hymnem możliwości finansowe Klubu, podjęto decyzje o zbiórce pieniędzy od
narodowyma przysięgą wojskową. Niech Ten budzący podziw mieszkańców Czyżowic. W tym celu został założony zeszyt, w którym
sztandar jednoczy ludzi sportu, zawodników, działaczy i kibiców ewidencjonowano przekazane pieniądze. Do zbierania pieniędzy byli
i jest powodem do dumy”.
upoważnieni członkowie Zarządu Klubu. Mam nadzieje, że „Zeszyt
Poświęcenie sztandaru „Naprzodu” to efekt aktywnej wielomiesięcznej wpłat” zostanie w Klubowym biurze na zawsze.
działalności Zarządu Klubu i mojej osoby. Wszystko to, od czego się
Sztandar poświęcił duszpasterz sportowców w Archidiecezji
coś zaczyna ma początek, więc jak się zaczęło?
Katowickiej ks. Krzysztof Sitek który odprawił msze św. wspólnie
Prezes i zawodnik „Naprzodu” Artur Sosna od dziecka przyjaźni z ks. proboszczem Adamem Żemłą w intencji żywych i zmarłych
się z moim synem, też piłkarzem. Pewnego dnia będąc sportowców, działaczy sportowych LKS “Naprzód” Czyżowice.
u syna w domu zadałem młodemu prezesowi klubu pytanie: Uroczystą msze św. uświetnił chór “Moniuszko”, poczty sztandarowe
„Dlaczego Klub „Naprzód” o prawie 100-letniej historii nie ma – górników, strażaków i kolejarzy oraz oprawa muzyczna.
sztandaru? Sztandar mają wszystkie podmioty publiczne, stowarzysze- W uroczystościach brali udział m.in. wójt gminy Daniel
nia, organizacje funkcjonujące w Czyżowicach i także ościenne kluby Jakubczyk, przewodniczący Rady Gminy Piotr Wawrzyczny, z-ca
sportowe, a nie ma sztandaru stowarzyszenie, którego jesteś prezesem?”
przewodniczącego Rady Gminy, sołtys Czyżowic Daniel Kurasz,
Zadane pytanie wzbudziło zainteresowanie tą sprawą, ale od pomysłu Radni i Zarząd Klubu, zawodnicy, weterani sportu z Czyżowic i inni
do realizacji jest daleka droga. Rozmawiałem w 2017 r. też ze zaproszeni goście oraz licznie zgromadzona lokalna społeczność.
sponsorem i wieloletnim działaczem klubu p. Stanisławem Mikosem,
Jerzy Cichy
który pomysł wykonania sztandaru zaakceptował.
W marcu 2018 r. Zarząd Klubu na zebraniu sprawozdawczowyborczym podjął jednogłośnie uchwałę o wykonanie dla LKS
„Naprzód” Czyżowice sztandaru. Na tym zebraniu zobowiązałem się
do załatwienia sztandaru, by odciążyć Zarząd od dodatkowych zadań
i formalności z jego załatwieniem. Po rozeznaniu tematu Zarząd
klubu w dniu 18.04.2018 r. zawarł stosowną umowę z p. Augustyną
Stabla z Godowa dotyczącą wykonania sztandaru. Wykonawca to
osoba doświadczona w wykonywaniu sztandarów, która w przeszłości
wykonywała sztandary na potrzeby instytucji, stowarzyszeń, nie tylko
z naszego regionu.
W początkowym okresie po zawarciu umowy zadaniem
podstawowym było uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zarząd
projektu sztandaru. W pierwszej kolejności należało uzgodnić
kolorystykę sztandaru. Niestety w ostatnich latach, a może nawet od
wielu lat Klub z różnych powodów m.in. ekonomicznych zmieniał Sztandar LKS Naprzód Czyżowice
Fot.: A. Kwiatoń
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do setki coraz bliżej
W 2021 roku
LKS
Naprzód
Czyżowice będzie
obchodził 100-lecie
swojego istnienia.
Przygotowania
do tej zaszczytnej
uroczystości
rozpoczęły się już
w 2016 r. Aby
upamiętnić
te
wielkie wydarzenie
sympatycy,
działacze sportowi
i Zarząd Klubu
„ N a p r z ó d ”
Czyżowice zorganizowali spotkanie 13 stycznia 2016 r., na którym
obecni byli: Józef Pyrchała, Piotr Pyrchała, Zbigniew Pyrchała,
Henryk Kocur, Emanuel Adamczyk, Stanisław Mikos, Wiesław
Sosna, Bogdan Tannenberg, Izabela Jeleń, Antoni Jeleń, Łukasz
Szkatuła oraz Piotr Pawlica.
W spotkaniu uczestniczył również wójt gminy Gorzyce Daniel
Jakubczyk i radny Gminy Gorzyce, sołtys Czyżowic Daniel Kurasz.
Celem spotkania było przedstawienie inicjatywy Izabeli Jeleń –
żony trenera piłkarzy Czyżowic Antoniego Jelenia polegającej na
zgromadzeniu materiałów, napisaniu i wydaniu książki „100-lecie
LKS Naprzód Czyżowice”. Książka ma zawierać całą historie klubu
od 1921 do 2021 roku. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

LKS „Naprzód” Czyżowice w dniu 11 marca 2018 r. przedstawiłem
uczestnikom materiały zebrane do tej pory z różnych źródeł, czy
to bezpośrednio uzyskanych od najstarszych osób związanych
z Czyżowickim sportem, gazet z okresu międzywojennego i z okresu
powojennego, archiwach Polskiego Związku Piłki Nożnej oddział
w Rybniku, Archiwum Państwowego w Cieszynie, Bibliotece
Jagielońskiej, Bibliotece Śląskiej, Bibliotece Wrocławskiej, Bibliotece
w Rybniku i Wodzisławiu.
Zdobyte tam informacje pozwoliły określić chronologicznie kalendarz wydarzeń na przestrzeni prawie 100 lat.
Prace przy tworzeniu książki zostały podwojone, gdyż od
11 czerwca 2018 r. w skład opracowujących książki włączył się również
Jurek Cichy, Czyżowianin i sympatyk Klubu i na dzień dzisiejszy
prace te są już daleko posunięte. Wraz z Jurkiem Cichym mamy
nadzieje, że w 2020 roku będzie ona już gotowa i przygotowana do
końcowego składu komputerowego i w 2021r. oddana do druku, tak
aby na 100-lecie LKS „Naprzodu” Czyżowice była wydrukowana. Jako
autorzy przyszłej książki w osobach Piotra Pawlicy i Jerzego Cichego
prosimy mieszkańców Czyżowic i gminy Gorzyce i wszystkich tych
osób, które posiadają jakiekolwiek informacje, zdjęcia, dyplomy,
legitymacje, odznaczenia, czy też inne rzeczy związane z czyżowickim
sportem o skontaktowanie się z nami lub z Zarządem Klubu.
Wszystkie te informacje są bezcenne i przyczyniają się do pełniejszego
przedstawienia faktów o sporcie czyżowickim. Dziękujemy.
Piotr Pawlica

pokaz edukacyjny ratownictwa wodnego w olzie

Akcja strażaka “Bezpieczne ferie 2019”, ćwiczenia

Kurs pierwszej pomocy

Fot.: arch. A. Kruczek

Fot.: arch. A. Kruczek

6 lutego o godzinie 12.00
strażacy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śl. wspólnie
z policjantami z Komendy
Powiatowej w Wodzisławiu Śl.
oraz druhami z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Olzie
przeprowadzili interaktywne
zajęcia
edukacyjne
w
ramach
kampanii
społecznej
“Bezpieczne
ferie 2019” w Ośrodku
Wypoczynkowym „Olza”.
Pokaz rozpoczął się prelekcją
policjanta
na
temat
bezpiecznych
zachowań

podczas ferii. Następnie uczniowie klas 6-8 mieli możliwość
obserwować w jaki sposób ratuje się człowieka, pod którym
załamał się lód. Strażacy-pozoranci, w specjalnych kombinezonach
wypornościowych, wskakiwali do przygotowanych przerębli,
żeby inni strażacy-ratownicy mogli zademonstrować techniki
i profesjonalny sprzęt ratowniczy oraz specjalnie zaadoptowany
(sanie lodowe oraz szaliki, kije, deski). W końcowej fazie ćwiczeń
uczniowie próbowali swoich sił w rzucaniu do poszkodowanego
rzutką ratowniczą. Pokaz zakończył się wspólnym posiłkiem
przygotowanym przez strażaków z OSP Olza. Serdecznie
dziękujemy!
Strażacy apelowali o rozwagę w trakcie zabaw na śniegu
i ślizgawkach. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo
zabaw na zamarzniętych akwenach i w niedozwolonych miejscach.
Niestety, często zdarza się, że wybierając zabawę na świeżym
powietrzu, dzieci wchodzą na zamarznięte rzeki, jeziora i inne
zbiorniki wodne. Pokrywa lodu ulega ciągłym zmianom, również
dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku.
W wielu miejscach nie przekracza nawet kilku centymetrów.
Pamiętajmy, że wchodzenie na zamarzniętą taflę wody zawsze jest
ryzykowne i może zakończyć się tragicznie. Przede wszystkim
kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci, a także przestrzegajmy
je przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą zabawa na
zamarzniętych rzekach i jeziorach. Sprawdzajmy, czy w razie
potrzeby, będą umiały wezwać pomoc. Uczmy przewidywania
i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Pamiętaj!
Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem!
A. Kruczek
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morawskie wrota możliwości
zmiany do strategii
działania ze względu
na dynamiczne zmiany
społeczne w naszym
regionie związane m.in.,
ze zmianą potrzeb
ludności,
struktury
zatrudnienia,
czy
zjawiskiem bezrobocia.
Właściwie to przecież
przedsiębiorcy borykają
się z brakiem rąk do
pracy.
A.B.
Czy
możecie
państwo
podać
do
wiadomości społecznej
przykładowe działania,
zrealizowane wnioski?
Od lewej: M. Sieńko, L. Gajda (kierownik biura LGD), A. Woryna, A. Styrnol, pracownicy biura LGD Morawskie Wrota

Kontaktując się z LGD Morawskie
Wrota spodziewałam się, że osoby, które
mają na co dzień do czynienia z projektami,
grantami itp. muszą mieć otwarte umysły
i szerokie horyzonty. I nie przeliczyłam
się. Na próby kontaktu odpowiedziano
mi szybko i profesjonalnie. Poświęcono
mi także naprawdę sporo czasu, w czasie
którego przekonałam się jak kobieca załoga
dobrze radzi sobie z trudną pracą, będącą
z pewnością wyzwaniem, bo wychodzi
przecież naprzeciw wielu zapotrzebowaniom społecznym.
Aktualnie siedziba Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota
mieści się w budynku przy ul. Raciborskiej
27 w Gorzycach i jest formalnie organizacją
pozarządową, jedną z 14 tego typu
działających na terenie województwa
śląskiego. Obejmuje swoim działaniem
wszystkie okoliczne gminy wiejskie, takie
jak Gorzyce, Mszana, Lubomia, Godów,
Marklowice i Krzyżanowice, w sumie ponad
66 tyś. mieszkańców. Działa na podstawie
określonych ustaw w tym na prawie
o stowarzyszeniach, rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczności oraz kilku
innych ustaw i rozporządzeń unijnych.
Podstawą działania jest dokument pt.
„Strategia rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność na lata 2016-2032”
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Morawskie Wrota”, dostępny na stronie
internetowej Stowarzyszenia. W biurze
obecnie pracują 4 panie na trzech etatach,
załogą kieruje Lucyna Gajda, która
z ogromną przychylnością poświęciła mi
swój cenny czas.
A.B.: Każda praca związana ze
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sprawami unijnymi, projektami, grantami
to wymagająca dziedzina. Z jednej strony
macie stały kontakt z parterem społecznym,
biznesowym, z drugiej strony intensywnie
trzeba się szkolić i rozwijać. Proszę powiedzieć
na czym polega działalność LGD MW?
L.G.: Jesteśmy organizacją pozarządową
i naszym zadaniem jest dostosować się do
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, LEADER. Uściślając LEADER
to właściwie nie jest program, ale metoda,
która pozwala wprowadzić do zasobów
społeczności lokalnych takie cechy jak:
partnerstwo,
zaufanie,
współpraca,
integracja. Wszystko to dzieje się na
zasadzie współpracy. Narzucając z góry
swoje warunki nie zbudujemy partnerstwa.
Opieramy się na europejskich założeniach,
które oddolnie i samodzielnie realizujemy.
Pierwszy etap działalności LGD był nieco
inny, teraz cieszymy się większą autonomią,
co nie oznacza, że nie przybyło obowiązków
i pracy administracyjnej. Wcześniej wiele
działań oscylowało wokół turystyki, rajdów
międzygminnych, organizacji konferencji
teraz nam trochę tego brakuje. Za to
jest wiele innych obszarów działania tak
samo wymagających. Nadal promujemy
markę, pomagamy naszym beneficjentom
pisać wnioski, weryfikujemy je wspólnie,
wspieramy i doradzamy, dlatego ważnym
obszarem naszej działalności jest doradztwo
i szkolenia.
Rzeczywiście ciąży na nas spora
odpowiedzialność i to w różnych
aspektach. Stale monitorujemy działalność
i ją weryfikujemy. Np. aktualnie jesteśmy
w fazie ewaluacji. Musimy opracować

L.G.:
Oczywiście.
Naszymi
beneficjentami
mogą
być
rozmaite podmioty, ale i osoby fizyczne.
Wszystko zależy od realizowanego rodzaju
działania i ogłoszonego przez nas konkursu.
W przypadku przedsiębiorców, mam na
myśli pomoc na założenie przedsiębiorstwa
lub jego rozwój, mamy zakontraktowane środki na ponad 2,7 mln zł. Granty
to dużo mniejsze pieniądze, które mogą
być przeznaczone dla osób fizycznych,
ale także dla różnego rodzaju organizacji,
stowarzyszeń typu: ochotnicze straże
pożarne, koła gospodyń wiejskich, różnego
rodzaju kluby, zespoły muzyczno-taneczne,
chóry, stowarzyszenia seniorów, harcerzy,
ośrodki kultury, czasem gminy. Organizacje
te składając wnioski zdobywają środki
pobudzające ich działalność włącznie z ich
konkretnym doposażeniem typu: namioty,
stoły, wystawy, stroje, różnego rodzaju
potrzebny sprzęt.

Fot.: arch. LGD Morawskie Wrota

Nie wszyscy wiedzą, że w ramach grantów
(które są pracochłonne), ale warte zainteresowania,
zrealizowano przedsięwzięcia
w
zakresie
integracji
mieszkańców
w tym integracji międzypokoleniowej.
Organizowano już festyny, biegi na
orientację, rajd rowerowy szlakiem
kaplic Parafii Rogów, spływy kajakowe
z atrakcjami, warsztaty multimedialno-malarskie, warsztaty pomocy przedmedycznej, wydano książkę o szkole na
„Górnioku” w Marklowicach, odbyły się
świetne warsztaty taneczne i muzyczne
młodzi-seniorzy, odbywały się koncerty,
zawody pływackie. Nie sposób wszystkie
wymienić, tak wiele inicjatyw odbyło się na
terenie naszej gminy i gmin sąsiednich.

Należy
podkreślić,
że
wsparcie
doradcze, szkoleniowe i finansowe jest
skierowane także dla grup najsłabszych,
w
tym
niepełnosprawnych.
W 2018 roku zakończyliśmy projekt
społeczno-zatrudnieniowy
„Otwórz
Wrota swoich możliwości”, w którym
byliśmy Partnerem Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych z Rybnika a 2019
będzie realizowany konkurs grantowy
„Szanse dla słabszych”. Do określonych
grup skierowane są granty, z których
można wymienić „Kurs komputerowy dla
seniorów”, „Daj sobie szansę-opieka nad
starszymi i chorymi w domu.”, „Warsztaty
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz ich rodziców na temat seksualności,
dorastania i dojrzewania oraz rozwiązywania
problemów”, „Senior sprytny i świadomy
w cyberprzestrzeni”, „Nasz nowy dom-nasze
miejsce na ziemi”.

A.B.: Ze swojego doświadczenia orientuję
się, że w roku 2018 dzięki Lokalnej Grupie
Działania zostały przygotowane i wkrótce
zostaną wdrożone do realizacji inne ciekawe
inicjatywy (granty). W jednym, beneficjentem
jest ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi
Wodzisławskiej, czyli konkretnie 2 Drużyna
Harcerska w Olzie, dzięki czemu harcerze
będą mogli rozwijać całościowo działalność
swojej drużyny oraz swoje pasje. Bardzo
mnie to cieszy, bo jestem z tą drużyną
związana. Drugi projekt jest organizowany
przez Stowarzyszenie „Aktywna Olza”
i dotyczy ważnego problemu opieki nad
ludźmi starszymi i chorymi w domu. Czy
biuro przewiduje dalsze szkolenia, warsztaty
w tym oczekiwanym przez nasze społeczeństwo
obszarze?

partnerami, z którymi się konsultujemy,
w związku z tym dostrzegamy potrzebę
szkolenia dotyczącego opieki nad osobami
niepełnosprawnymi. Korzystając z okazji
chcę podkreślić, że drzwi naszego biura
są otwarte szeroko – dla wszystkich! Do
naszych zadań, które chętnie realizujemy
jest szkolenie, edukowanie, czy szerzej
doradztwo w zakresie pozyskiwania środków
finansowych na rozliczne inicjatywy
społeczne i indywidualne w ramach
ogłaszanych konkursów. Towarzyszymy
beneficjentom na każdym etapie wdrażania
projektu. Serdecznie zapraszamy do podjęcia
działania wspólnie z nami! Najlepszą okazją
są ogłaszane przez nas konkursy-najbliższy
grantowy: „Nasze Skarby” w II półroczu
2019 r.

L.G.: Dostrzegamy liczne problemy
społeczne, mamy dobre kontakty z innymi

A.B.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Bierska

pójść w świat i z niego powrócić - anna bujnowska

Anna Bujnowska w otoczeniu studentów University of Northampton

Ania jest młodą, pełną życia czyżowianką.
Jej przygoda z językiem angielskim trwa od
dłuższego czasu. Studiuje w Londynie; od
września 2014 do lipca 2017 w University
of Bedfordshire, następnie od września
2017 do października 2019 w University
of Northampton. Zaintrygowało mnie
w niej kilka ważnych cech, takich jak jej
pogodne podejście do innych, piękny
uśmiech zapowiadający wypływającą prosto
z serca życzliwość, pasja, wytrwałość, odwaga
i wielka pracowitość, dzięki którym wie
co robi i co chce osiągnąć. Patrząc na Anię
przypominają mi się słowa brazylijskiego
pisarza Paolo Coelho, który uczy nas
otwierać drzwi własnej duszy. Coelho mówi,

że należy marzyć i podążać za własnym
powołaniem, podejmować ryzyko, pójść
w świat i z niego powrócić. I taka jest
właśnie Ania Bujnowska. Jest mi niezmiernie
miło, że pozwoliła się bliżej poznać, i że
zechciała się podzielić z czytelnikami swoimi
doświadczeniami, a nawet zadeklarowała,
że bardzo chętnie odpowie na ewentualne
pytania zainteresowanych tematyką uczenia
się języka angielskiego i dających dzięki temu
możliwości.
A.B.: Proszę opowiedz, jak rozpoczęła się
twoja przygoda z językiem angielskim, czy
zainteresowanie tym językiem przyszło samo,
czy ktoś cię pokierował na odpowiednią drogę,

Fot.: arch. A. Bujnowska

doradził w wyborze?
Ania: Zainteresowanie językiem przyszło
samo. W liceum spodobał mi się język
angielski i postanowiłam coś z tym zrobić.
Będąc małą dziewczynką lubiłam oglądać
High School Musical oraz wszelkie filmy
po angielsku, amerykańsku, oglądałam
filmy o uczelniach, życiu studenckim, itp.
Na początku było to niewinne marzenie,
aby kiedyś wyjechać za granicę i uczyć się
tam języka, ale kiedy w 2013 roku pierwszy
raz pojechałam na wycieczkę do Londynu,
wiedziałam, że muszę tam szybko wrócić.
I tak się stało. Już po 4 miesiącach wraz z tatą
i bratem (miałam wtedy 17 lat) udałam się
do Londynu zaaplikować na wyższą uczelnię.
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Interesowała mnie turystyka, chciałam
zwiedzać świat, być może być stewardesą.
Oczywiście bardzo wspierali mnie rodzice
i w ogóle rodzina. Okazało się, że przetarłam
szlak młodszym braciom. Mogę zdradzić, że
mam 2 braci, z których jeden już studiuje
w Glasgow w Szkocji projektowanie gier
komputerowych, jest na 1 roku, natomiast
Piotr wybiera się za 2 lata na studia muzyczne
oczywiście również za granicę.
A.B.: Wiedzy nigdy dosyć. Nadal wydaje się
jednak, że bardzo trudno jest studiować za
granicą, nie wiadomo, gdzie szukać informacji,
jak załatwiać przyjęcie na anglojęzyczne
studia, i ciągle mamy poczucie, że finansowo
takie studia dla nas Polaków są niedostępne.
Wraz z wiosną rozpoczną się wkrótce różne
egzaminy, młodzi ludzie myślą o wyborze szkół,
uczelni, drogi życiowej, co być im doradziła
z perspektywy własnych doświadczeń w tym
względzie.
Ania: Należy przede wszystkim zwrócić
uwagę na to, że na studia proces rekrutacji
odbywa się etapami i należy go rozpocząć dużo
wcześniej, co najmniej rok szybciej. Aplikując
wybiera się do 5 kierunków na wybranych
uczelniach. Każda z nich ma swoje terminy
i wytyczne warunki aplikacji. Ważne, aby
wymagane dokumenty wysłać w określonym
czasie. Z uczelnią kontaktowałam się

listowo i mailowo. Zdałam rozszerzoną
maturę z języka angielskiego, co umożliwiło
mi podjęcie nauki za granicą. W 2014
roku rozpoczęłam studia na University of
Bedfordshire.
Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii
rodzice pomogli mi znaleźć mieszkanie
zlokalizowane blisko uczelni. Chciałam być
jak najbardziej samodzielna. Postarałam się
o stypendium oraz znalazłam pracę. Przez
cały okres studiów łączyłam pracę z nauką.
Pracowałam popołudniami i w weekendy.
Niekiedy trudno było połączyć plan zajęć
z innymi obowiązkami. Na szczęście
spotkałam na swojej drodze życzliwych ludzi
i mogłam liczyć na ich pomoc. Wdzięczna
też jestem rodzicom, bo gdyby nie ich wkład
finansowy oraz stałe wsparcie i rady nie było
by mi łatwo.
A.B.: Podpowiedz proszę naszym czytelnikom,
co jest najważniejsze przy nauce języka czy
osoby starsze mają szansę się go nauczyć, czy
w ogóle warto się go uczyć?
Ania: Oczywiście w każdym wieku można
się uczyć języka. Znam panią, która ma
około 65 lat i nauka języka angielskiego była
jej marzeniem. Chce jeździć na wycieczki,
zwiedzać, więc chce sama dawać sobie radę
w komunikacji za granicą. Przy nauce języka
należy nauczyć się podstaw gramatyki,

Anna Bujnowska z koleżankami i kolegami z roku

uczyć się słówek i ich jak najczęściej używać.
Trzeba tylko chcieć! Dla zachęty powiem,
że ja dzięki znajomości języka angielskiego
zwiedziłam m.in. takie zakątki świata jak
Tajlandię, Malezję, Singapur, Indonezję
i wbrew pozorom dzięki temu, że po
angielsku odnalazłam w Internecie potrzebne
informacje takie wyjazdy nie są bardzo
drogie, tańsze nawet od wczasów w Hiszpanii
czy Grecji. Język angielski bardzo przedaje się
przy organizacji urlopu.
A.B.: Aniu jakie są Twoje plany życiowe? Nie
ukrywam, że wolałabym abyś została w naszych
Czyżowicach.
Ania: Mam plany, aby już od następnego
roku szkolnego otworzyć szkołę językową
w Czyżowicach, która będzie otwarta dla
każdego! Będę również świadczyć usługi
w zakresie turystyki. Pomogę w wyszukaniu
tanich lotów, rezerwacji miejsc hotelowych,
w zakupie biletów na mecz oraz koncerty
i spektakle teatralne. Jestem dostępna na
miejscu i na Facebooku, więc jeśli ktoś
będzie miał pytanie, zwróci się o pomoc,
jakieś wyjaśnienia – to nie ma sprawy chętnie
pomogę!
A.B.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Bierska

Fot.: arch. A. Bujnowska

KUPON
Z tym kuponem życzenia, podziękowania i kondolencje
w gazecie „U nas” są darmowe.
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Anna Bujnowska

Fot.: arch. A. Bujnowska

uroczyste poświęcenie wozu bojowego osp w gorzycach

Uroczyste poświęcenie nowego wozu bojowego OSP Gorzyce

Pierwszy luty 2019 roku – piątek,
to nowa historyczna data w zapiskach
kronikarskich OSP w Gorzycach. Tego dnia
przed kościołem parafialnym pw. Świętego
Anioła Stróża w Gorzycach ks. proboszcz
Stefan Stebel poświęcił nowy wóz bojowy,
który służyć będzie gorzyckim strażakom
ochotnikom. Po ceremonii poświęcenia wozu
bojowego w kościele została odprawiona
msza święta w intencji strażaków i ich rodzin.
Ksiądz proboszcz w homilii nawiązał do
ciężkiej odpowiedzialnej pełnej poświecenia
dla bliźniego służby strażaków ochotników
z całej gorzyckiej parafii. W uroczystej mszy
świętej udział wzięły poczty sztandarowe
jednostek OSP naszej gminy, strażacy i ich
rodziny oraz zasłużeniu strażacy gorzyckiej
jednostki. Władze samorządowe gminy
reprezentował wójt Daniel Jakubczyk,
przewodniczący
rady
gminy
Piotr
Wawrzyczn, radni gminy Krzysztof Małek,
Alicja Lenczyk, Urszula Wachtarczyk oraz
Radni powiatowi Marek Rybarz i Józef
Sosnecki. Obecni byli też ks. Stefan Stebel,
Ryszard Grzegoszczyk i sołtys Kolonii
Fryderyk Bolesław Lenczyk. Zarząd Gminny
OSP reprezentowali: druh Grzegorz Student
oraz druh Jerzy Glenc. W uroczystości udział
wzięli również druh Piotr Mikołajczyk prezes Zarządu Związku Powiatowego OSP
w Wodzisławiu Śl. Druh Jerzy Szkatuła
- przedstawiciel Zarządu wojewódzkiego
Związku OSP w Katowicach, mł. bryg.
Marek Misiura - komendant powiatowego
PSP Wodzisław Śl. oraz bryg. Jecek Filas
- dowódca JRG w Wodzisławiu Śl. Obecni
byli też członkowie byłego zarządu OSP
w Gorzycach - druh Piotr Folwarczny, druh
Bogdan Ganita i druh Kazimierz Podeszwa,
a także goście z Kopytowa w republice
Czeskiej z Michałem Mlenketsem na czele.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycił
także poseł na sejm RP Krzysztof Gadowski.
Po mszy św. uczestnicy udali się do budynku
GCK w Gorzycach gdzie odbyła się oficjalna

Fot.: A. Nowak

część uroczystości.
Wszystkich uczestników tej uroczystości
powitał druh Piotr Tatarczyk - prezes
zarządu OSP w Gorzycach. Druh Tatarczyk
przypomniał w paru słowach działania
które były prowadzone przez władze gminy,
powiatu i zarządu tej jednostki w celu
przyznania funduszy na zakup tego wozu
strażackiego. Na koniec gorąco podziękował
wszystkim którzy się przyczynili do tego
„dzieła”: wójtowi Danielowi Jakubczykowi,
komendantowi PSP w Wodzisławiu Śl. mł.
bryg. Markowi Misiurze, parlamentarzystom
którzy wspierali te działania.
Wójt Gminy zabierając głos wyraził uznanie
dla szybkości działania jakie musiały być
prowadzone w celu zakupu tego wozu. Okres
był bardzo krótki, od października do grudnia.
Podkreślił wkład jaki wniósł w realizację
tego projektu vice wojewoda Michał Woś
i komendant PSP w Wodzisławiu Śl. mł.
bryg. Marek Misiura. Wójt podziękował
też byłemu i obecnemu zarządowi OSP
w Gorzycach za przyczynienie się i starania
w celu zakupu tego wozu.
Głos zabrał też gość tej imprezy, prezes
Zarządu Powiatowego OSP druh Piotr
Mikołajczyk odczytał w imieniu strażaków
ochotników powiatu wodzisławskiego list
z gratulacjami i życzeniami dla gorzyckiej

jednostki.
Komendant Powiatowego PSP mł. Bryg.
Marek Misiura wyraził uznanie i skierował
słowo podziękowania dla działaczy OSP
w Gminie Gorzyce oraz dla władz Gminy
za starania w celu pozyskania samochodu
bojowego i sprzętu dla jednostek OSP
w Gminie Gorzyce. Druh Jerzy Szkatuła
w imieniu prezesa Wojewódzkiego zarządu
OSP Kazimierza Mewesa złożył na ręce
zarządu OSP w Gorzycach serdeczne
życzenia, gratulacje i słowa uznania za ich
posługę dla dobra mieszkańców gminy. Poseł
Krzysztof Gadowski wyraził szczere uznanie
dla zarządu gorzyckiej OSP i władz gminy
w celu podniesienia standardu bojowego
tutejszej jednostki OSP. Słowa uznania,
podziękowanie i gratulacje przedłożyli także
radni powiatu Merek Rybarz oraz w imieniu
społeczności Kolonii Fryderyk - radna
Alicja Lenczyk. Strażacy z zaprzyjaźnionego
Kopytowa w Republice Czeskiej okazali się
bardzo oryginalni, przekazując w prezencie
strażakom z Gorzyc, prócz życzeń, nowiutką
pompę szlamową, której nasi strażacy
dotychczas nie posiadali na wyposarzeniu.
Na zakończenie życzeniowo–gratulacyjnego
maratonu, życzenia w imieniu placówek
kultury w gminie na ręce prezesa Piotra
Tatarczyka
złożyła
dyrektor
GCK
w Gorzycach Bibianna Dawid. Swoje
uznanie dla gorzyckich strażaków w listach
gratulacyjnych przesłali parlamentarzyści
poseł Teresa Glenc oraz senator Adam
Gawęda.
Temu wielkiemu wydarzeniu jakim jest
pozyskanie nowego wozu bojowego
dla strażaków ochotników towarzyszyła
uroczysta atmosfera. Prezes zarządu OSP
Gorzyce zaprosił wszystkich do tradycyjnego
strażackiego poczęstunku. Ten miły
czas był dobra okazją dla podzielenia się
wspomnieniami i doświadczeniem strażackim
między pokoleniami ludzi, którzy za cel
swojej ochotniczej służby wybrali ratowanie
mienia i życia oraz pomoc ludziom.
„Na chwałę Bogu, ludziom ku pomocy”
Andrzej Nowak

Uczestniczy uroczystej mszy świętej

Fot.: A. Nowak
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robert baden-powell - impessa, impessa

Robert Baden-Powell

żródło wikipedia

22 lutego cały harcerski świat obchodzi
Dzień Myśli Braterskiej. Święto to posiada
ścisły związek z urodzinami Sir Roberta
Baden-Powella, który urodził się 22 lutego
1857 roku w Londynie, a zmarł 8 stycznia
1941 roku w Kenii, jego ukochanej Afryce.
Dla czytelników nie znających jeszcze
tej postaci wyjaśniam, że warto poznać
sylwetkę pierwszego skuta świata. Całe
zawodowe życie poświecił wojsku, był
kawalerzystą,
zwiadowcą,
tropicielem,
pedagogiem wojskowym, literatem, dziennikarzem, malarzem, reżyserem, żeglarzem,
społecznikiem „całym sobą” − jak byśmy
dzisiaj powiedzieli − a nawet szpiegiem na
usługach jej królewskiej mości. Wywierał
wpływ na wszystkie osoby, z którymi się

skautingu, która rozprzestrzeniła się na cały
stykał, robił wrażenie nawet na wrogach. Nie świat nie pozostawiając go takim samym!
dziwny więc jest fakt, że Baden-Powell jest Mam nadzieję, że zainteresowałam państwa
od dawna największym autorytetem skautów na tyle, aby sięgnąć do książki autorstwa
i harcerzy na wszystkich kontynentach.
Waltera Hansena pt. „Wilk, który nigdy nie
Dokonania życiowe Roberta Baden-Powella śpi. Pełne przygód życie lorda Baden-Powelświadczą o nim samym. Był i jest postacią la”. Zdradzę tylko, że przygodowa narracja
prawdziwą,
nietuzinkową,
oryginalną, książki przypomina klimaty znane z serii
kolorową, mającą wielką silę oddziaływania powieści Alfreda Szklarskiego o podróżach
nawet po śmierci. Taką moc posiadają tylko i przygodach Tomka Wilmowskiego, dlatego
ludzie odważni, charyzmatyczni, pracowici zapewniam, że czyta się ją jednym tchem.
i wytrwali. Baden-Powell żył w trudnych Niejako przy okazji uzupełnimy wiadomości
czasach nierówności społecznych, biedy, przyrodnicze, geograficzne, historyczne, poliwojen, zaszłości kolonialnych. Przemierzał tyczne itp. Każdy znajdzie coś interesującego
świat pieszo, konno i na wodzie. Cały czas się dla siebie niezależnie od wieku. Pozycja
uczył i uczył innych. Swój niezwykły talent jest dostępna w Bibliotece Publicznej
obserwacji i wyciągania wniosków starał się w Wodzisławiu Śl. przy ul. Daszyńskiego.
mądrze wykorzystać do czynienia dobra. Tam spotkamy wilka, który nigdy nie śpi –
Bardzo leżała mu na sercu sprawa pokoju impessa, impessa?
między narodami. Mawiał: „najłatwiej można
Anna Bierska
by uniknąć wojny, zaczepiając młodzieży
umiłowanie pokoju nie
pozwalając by zakiełkowały
wśród niej sprzeczności
wynikające z różnic ras,
religii, narodowości, stanu
posiadania”. Jako osoba
nadzwyczaj
aktywna
był dla jednych postacią
kontrowersyjną, dla innych
godną naśladowania.
Jedno
nie
ulega
wątpliwości – wymyślił
i wprowadził do umysłów
żródło wikipedia
ludzi na całym świecie idee Pocztówka z Robertem Baden-Powellem z 1900 r.

harcerska odznaka jubileuszowa na 100 lat zhp i niepodległosci
dla 2 drużyny harcerskiej z olzy
W stu lecie urodzin Andrzeja Małkowskiego twórcy polskiego skautingu był okazją
do szczególnej zbiórki. Harcerze z 2 Drużyny Harcerskiej z Olzy uczciła w tym dniu
pamięć małżonków Andrzeja i Olgi Małkowskich. Ten dzień i ta uroczystość były
również pretekstem do wręczenia harcerzom zdobytym wcześniej specjalnych odznak
100. lecia Niepodległości i 100. lecia harcerstwa. Odznaki te były zdobywane przez
harcerzy w przeciągu całego 2018 roku.
M. Kmiecik

Jubileuszowa odznaka i legitymacja członkow 2 DH z Olzy
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Obchody urodzin Andrzeja Małkowskiego przez 2 DH z Olzy

Fot.: M. Kmiecik

Anna piotrowska

bolesne odejście
Nikt z nas chyba nie zastanawiał się nad
tym, jak poradzić sobie z traumą po stracie
bliskiej osoby, stawić czoła trudnościom
i odzyskać chęć do dalszego życia bez niej...
niego…, dopóki nie znajdzie się w takiej
właśnie sytuacji. Śmierć jest naturalną koleją
życia każdego z nas. Inaczej znosimy śmierć
dziadków, inaczej wujostwa, jeszcze inaczej
kogoś najbardziej bliskiego.
Najtrudniejsza, wręcz nie wyobrażalna staje
się żałoba noszona po stracie dziecka. Śmierć
dziecka jest dla rodziców odwróceniem naturalnego porządku świata.
Nigdy nie spodziewamy się śmierci naszej pociechy. Chyba żadne z rodziców nie jest gotowe zaakceptować śmierci dziecka. Taka żałoba jest swego
rodzaju ogromną, duchową raną, która mimo tego, iż z biegiem czasu
zaczyna się goić, pozostawia blizny na całe życie.
Zdecydowanie gorzej znoszą żałobę po starcie najbliższej osoby dzieci.
Reakcja dziecka na śmierć rodzica czy rodzeństwa jest niebywale ciężka,
a tym samym różnorodna. Zazwyczaj jest to silny płacz, aczkolwiek wiele
dzieci reaguje obojętnością na ten stan rzeczy, nie okazując żadnego
wzruszenia. Ta rzekoma obojętność spowodowana jest z pewnością faktem, iż nie wie ono co się tak naprawdę stało. Dotyczy to zwłaszcza dzieci
najmłodszych. Z całą jednak pewnością śmierć rodzica jest najczęstszą
przyczyną depresji w późniejszym życiu dziecka. Spowodowane to jest
brakiem bliskich więzi opartych na zaufaniu. Należy więc zapewnić takiemu dziecku poczucie bezpieczeństwa, by potrafiło zaakceptować odejście
bliskiej osoby. Warto zadbać o proste i bezpośrednie wyjaśnienie tego,
czym jest śmierć, aniżeli ukrywać ten fakt, czy też milczeć o tym. Ochrona dziecka przed konfrontacją z odejściem bliskiej mu osoby pociąga
bowiem za sobą lawinę nieprzyjemnych skutków.
Jak pomóc takiemu dziecku?
Jeśli zauważmy, że nasze dziecko jest apatyczne, przygnębione przez dłuższy
czas, udaje, że nic się nie stało, głośno siebie krytykuje mówiąc „gdybym
był grzeczny mamusia by nie poszła do nieba”, jest przemęczone, niewyspane, wycofuje się z kontaktów towarzyskich, nie zwlekajmy z reakcją.
To wołanie o pomoc! Wielu dorosłych popełnia błędy, unikając rozmowy
z dzieckiem na temat zmarłego rodzica, nie dając mu zweryfikować
własnych sądów oraz pogłębiając jego dezorientację na temat odejścia.
Co możemy zrobić? Umożliwmy dziecku wyrażenie emocji, pozwólmy

na płacz, a jeśli to konieczne udajmy się do psychologa. Dotkliwy ból
związany z żałobą nie trwa do końca życia. Nie znaczy to, że kiedyś
wszystko będzie jak dawniej, Zawsze będziemy czuć pustkę po kimś, kto
odszedł. W końcu jednak odzyskamy równowagę emocjonalną i zaczniemy zajmować się sprawami codziennymi.
Dorośli przeżywający żałobę powinni przyjąć pomoc rodziny i przyjaciół.
Jest to z pewnością jeden z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie
ze smutkiem. Wielu osobom pomaga porozmawianie z kimś o swoich
uczuciach. Jedno jest pewne, starta bliskiej osoby zmienia spojrzenie
na to, co naprawdę ważne, zwłaszcza dla dorosłych borykających się
z odejściem. Tak było w moim przypadku. Minęły dwa lata, odkąd moja
matka odeszła. Jej śmierć była niespodziewana. Od tamtej, trudnej dla
mnie chwili, starałam się wykorzystać swój czas na przemyślenia, jakimi wartościami w życiu się kieruję, co jest dla mnie priorytetowe, a co
drugorzędne. Dzisiaj zdecydowanie mogę powiedzieć, że odejście matki
jest niewyobrażalnym cierpieniem, dlatego drodzy nastolatkowie, dbajmy
o dobre relacje z rodzicami, dziękujmy im za dobro, za rady i mówmy
częściej, że ich kochamy, bo któregoś dnia może być już za późno…Tak
samo sytuacja ma się do straty rodziców.
Poruszając temat żałoby, warto przyjrzeć się zasadniczej różnicy między
przeżywaniem żałoby przez dziecko a nastolatka, wkraczającego w dorosłe
życie. Żałoba dla nastolatka jest bardzo bolesnym przeżyciem, gdyż
człowiek taki znajduje się na pograniczu dwóch okresów – pomiędzy
dzieciństwem, a dorosłością. Jego żałoba odbywa się na dwóch poziomach. Co to znaczy?
Na zewnątrz podobnie jak osoba dorosła, wewnątrz bardziej jak dziecko,
dlatego niesienie pomocy jest również bardzo skomplikowane, nie
wiemy, jak dotrzeć do młodego człowieka. Śmierć nasila istniejące już
problemy związane z okresem dojrzewania młodego człowieka. Jest to
niewyobrażalnie ciężki czas dla nastolatka. Często przejawia zachowania
bardzo ambiwalentne, gwałtowne zmiany nastroju i zachowania. Niejednokrotnie jest tak, że pragnie przejąć rolę osoby zmarłej, w tym również jej
obowiązki, zwłaszcza, kiedy jest tej samej płci. Często spotyka się z ogromnym rozczarowaniem, kiedy okazuje się, że brak mu doświadczenia i silnej woli w dążeniu do swoich zamierzeń w tym kierunku.
Jedno jest pewne, że żałoba to proces naturalny, w którym czas, sposób
i intensywność przeżywania są bardzo osobiste, dla każdego inne. To, co
oczywiste i konieczne to fakt, że żałobę musimy przejść, nie możemy
tłumić swoich emocji, niezależnie od wieku.

W szponach
Wystawa fotografii Mariana Miełka w Galerii Na Sali w Olzie
We r n i s a ż
wystawy fotografii
Mariana
Miełka
stał się nie tylko
okazją do spotkania
miłośników
fotografowania,
ale też pozwolił na
chwilę refleksji .
Na pewno prace
Pana Mariana mają
niebagatelny wymiar
poznawczy,
mogą
stać się cennym
Praca Mariana Miełka
Fot.: M. Maks
uzupełnieniem
lekcji biologii,mogą
stać się inspiracją do rozpoczęcia własnej przygody z aparatem
fotograficznym. Sa również świadectwem zarówno znakomitego
warsztatu fotografującego, jak i benedyktyńskiej iście cierpliwości
(pan Marian barwnie opowiadał o wielogodzinnych posiedzeniach
w czatowni).

Ale jest w nich coś jeszcze. Dzięki temu, że główny wysiłek
fotografującego jest “zogniskowany”na maksymalnie precyzyjnym
ujęciu głównego obiektu, czyli ptaków, reszta zdjęcia jest znacznie
mniej ostra. Zyskuje przez to wyjatkowo ciekawy wymiar malarski,
jawiąc się nam jako tajemnicza przestrzeń namalowana pastelowymi
barwami, chwilami ożywiana wirującymi płatkami śniegu. Owo
wrażenie “malarskości” nie pozostaje bez wpływu na głównych
“bohaterów” fotografii - ptaki. Im dłużej je oglądamy, tym bardziej
zaczynaja przypominać dziwne stworzenia z obrazów Boscha,czy
grafik Grandville’a. Mam wrażenie, że patrząc na ich rozszerzone
agresją źrenice, rozwarte dzioby, spazmatycznie wykrzywione szpony
patrzymy na alegorię naszych postaw i zachowań. Czyż nie zdarza
nam się z równą zaciętością i gniewem prezentować takie właśnie
zacietrzewienie? Niewątpliwie, można rzec iż takie zachowanie
jest w przyrodzie naturalne ( co widać na zdjęciach), warto jednak
pamiętać iż ptaki, walcząc o trudny w zimie do zdobycia kęs pokarmu,
w istocie walczą o życie. Nam ludziom wystarczy dużo bardziej błahy
powód aby owe tytułowe szpony puścić w ruch...
Marek Grzebyk
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Adam Marek

Wolna Inicjatywa Artystyczna WYTRYCH z Rybnika
Adam Marek, urodził się w 1969 r. mieszka i tworzy w Rybniku. Poza pisaniem wierszy próbuje
sił również z prozą. Swoje prace publikował w miesięczniku kulturalno-społecznym „Zalew Kultury”,
miesięczniku społeczno - kulturalnym „Wobec”, „Tygodniku Rybnickim”, kwartalniku „Wytrych” jego
wiersze niejednokrotnie były prezentowane w Poczcie Poetyckie Radia Katowice. Jest współzałożycielem
Wolnej Inicjatywy Artystycznej Wytrych, jest jednym z redaktorów wydawanego przez WIA
miesięcznika o tej samej nazwie. Jest członkiem Przewoźnego Klubu Literackiego działającego pod
kierownictwem Mariana Lecha Bednarka. Bierze czynny udział w spotkaniach z Maciejem Szczawińskim
w Pszczynie. Współpracuje z wieloma twórcami takimi jak: malarz Leszek Kostuj czy Beata Woźniak.
Jest autorem dwóch tomów poezji „Ptasia Korona” - 2017, „Stan Posiadania” - 2018, wydanych przez
Oficynę Wydawniczą FONT w serii wydawniczej Grupy Literackiej NA KRECHĘ pod redakcją Łucji
Dudzińskiej. Jego wiersze tłumaczone były na język bułgarski.

Red.
samotność
rozstaję się z myślami równie łatwo
jak witam psa
okradli z miski więc poszedł do sąsiada
jawna zdrada
lepsza niż nóż w plecach
choć boli tak samo
policzę na palcach do trzech
i schowam się jak kiedyś
w budzie

Adam Marek

Fot.: arch. A. Marek

odejdź
wypowiedziałaś te słowa lekko
prawie je wyśpiewałaś
a na pewno wytupałaś bosą stopą
dotykasz brudnej podłogi
nie wycierałem od tygodnia
więc naniosło się piasku
na plaży nikt nie zamiata
ty wymiotłaś mnie
razem z innymi śmieciami

Anna piotrowska

zielone remedium - czosnek
Witam w kolejnym
wpisie
zielonego
remedium. Tym razem
chciałabym przybliżyć
państwu
warzywo,
które często odstrasza
ze względu na zbyt
ostry zapach. Mowa
oczywiście o czosnku,
żródło pixabay
który odznacza się
cudownymi właściwościami leczniczymi. Jest to cenna roślina o charakterze antybiotyku, o czym przekonało się już wielu. Czosnkowi przypisuje
się zdecydowanie więcej właściwości uzdrawiających niż jakiemukolwiek
innemu produktowi. Ta cudowna roślina działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo a także przeciwwirusowo. Od dawna wiadomo, że czosnek
zwalcza nawet niektóre bakterie odporne na antybiotyki. Jego zaskakująco
pozytywne możliwości można przypisać związkom siarki, które działają
jako przeciwutleniacze. Czosnek w sposób umiarkowany obniża poziom
cholesterolu, zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów. Spożywajmy więc
go dużo, by uniknąć ataków serca i udaru mózgu.
Czosnkiem leczono kaszel, choroby jelit oraz stany wyczerpania organizmu.
Osobom borykającym się z nadciśnieniem zalecano spożywanie 3 ząbków
czosnku dziennie. Wpływało to dodatnio na pracę serca i mózgu.
Występująca w czosnku allistatyna niszczy gronkowce. Olejki eteryczne
bogate w związki siarki stanowią naturalny antybiotyk, niszczący niebezpieczne bakterie jakimi są właśnie gronkowce. Doskonale wpływa na
działanie układu trawiennego. Przyspiesza on i nasila wydzielanie żółci,
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przyspiesza pracę jelit, dzięki czemu zapobiega tworzeniu nieprzyjemnych
wzdęć. Czosnek zawiera witaminę A, B1, B2, PP i C. Ma magnez, wapń,
fosfor i potas, a także flawonoidy.
Często zastanawiamy się, jak uniknąć nieprzyjemnego zapachu z ust, po
spożyciu czosnku. Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Ten specyficzny
zapach z łatwością usunie zielona natka pietruszki, jabłko czy też ziarnka
palonej kawy.
Przepis na wyśmienitą nalewkę czosnkową:
50 gram pokrojonego czosnku
250 gram wódki 40%
Składniki te macerujemy przez 10 dni, często potrząsając. Następnie odfiltrujemy. Tak sporządzoną miksturę stosujemy jako antyseptyk, do rozszerzania naczyń krwionośnych oraz bóle reumatyczne.
Uwaga! Długa obróbka termiczna nie jest dla czosnku najlepsza. Po 5
minutach gotowania czy smażenia czosnek traci właściwości bakteriobójcze, zachowując jednak działanie antyoksydacyjne i przeciwgrzybiczne.
Warto zadbać również o prawidłowe przechowywanie czosnku.
W otwartym pojemniku możemy go przechowywać do dwóch miesięcy.
Pamiętajmy jednak, by pomieszczenie było chłodne i dobrze wentylowane. Główki czosnku powinny być jędrne, zaś ząbki gładkie i twarde.
Tylko taki czosnek ma w sobie najwięcej właściwości.
Kto powinien unikać czosnku? Czasami może dochodzić do
niepożądanych interakcji czosnku z niektórymi lekami. Osoby przyjmujące
leki przeciwzakrzepowe powinny uważać z jego stosowaniem. Może też
wywoływać nieprzyjemne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, szczególnie
u osób cierpiących na schorzenia żołądka. Trzeba również wspomnieć
o przedawkowaniu czosnku, które może doprowadzić nawet do uszkodzenia wątroby. Zanim więc zaczniemy jego regularne spożywanie,
zaczerpnijmy porady naszego lekarza.

chrońmy młodzież przed dopalaczami!

Mimo
zatrważających
statystyk,
popularność tych niebezpiecznych substancji
nie maleje. Czym tak naprawdę są dopalacze?
Mówmy po imieniu, że to są narkotyki,
zawierające substancje psychoaktywne. Część
działa jak amfetamina, część jak marihuana
czy heroina. Wszystkie deregulują pracę
mózgu, działając na ośrodkowy układ
nerwowy − tłumaczy dr n. med. Piotr Burda,
konsultant krajowy w dziedzinie toksykologii
klinicznej w jednym z wywiadów.
Sprzedawane są w postaci tabletek,
proszków, mieszanin ziół, w postaci
suszu, kadzidełek, naklejek tzw. „tatuaży”,
opakowane w kolorowe, atrakcyjnie
wyglądające
papierki,
nadające
im
„niewinny” wygląd. Są dostępne w sklepach
lub przez Internet pod nazwą artykułów
kolekcjonerskich, często z umieszczonym
komunikatem „Produkt nie do spożycia” –
jak dowiaduję się od rzecznika prasowego
Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu
Śląskim.
Zatrucia dopalaczami są bardziej niebezpieczne niż „tradycyjnymi” narkotykami.
Dopalacze są zagadką: nigdy nie wiesz,
co zawierają. Ich skład chemiczny jest tak
niejednorodną grupą związków zarówno
naturalnych, jak i sztucznych, że nie da
się wypisać jednego składu. Mówi się, że
są to tysiące różnych preparatów, o różnej
zawartości. Często lekarze są, wobec tego
prawie bezradni. Rozkładają ręce, bo nigdy
nie wiadomo jaki środek i z jakim składem
zażyła konkretna osoba. Dlatego trudno
dobrać odpowiednią farmakoterapię, a czas
działa na niekorzyść zatrutej osoby.
Co skłania młodych do sięgania po
dopalacze? Są różne powody, wśród tych
najczęstszych można wymienić: ciekawość
młodej osoby, chęć bycia akceptowanym
przez grupę rówieśniczą, czy udowodnienie
przed rówieśnikami swojej „dojrzałości” bądź
chęć odreagowania stresu, czy pokonania
wstydu.
Drodzy rodzice!

Jeżeli w zachowaniu waszego
dziecka
zauważycie
coś
„nietypowego”, bądź też podejrzewacie u niego zażywanie
środków odurzających, jak radzi
komendant Powiatowej Policji
po pierwsze: nie reagujcie zbyt
gwałtownie! Zwróćcie uwagę na
różne szczegóły, które być może
pojawiły się w otoczeniu waszego
dziecka, mogą to być np.:
• ciężki i słodkawy zapach
unoszący się w pokoju,
• inny niż zwykle zapach ubrań,
• fifki, bibułki i urządzenia za
pomocą których można robić
żródło pixabay
skręty,
• pudełeczka
i
słoiki,
w których znajdują się nieznane
substancje.
Stan osób po zażyciu dopalacza, czyli objawy,
na jakie warto zwrócić uwagę, opracowane
w oparciu o informacje ze strony Ośrodka
OAZA – kompleksowa terapia uwalniająca
od zgubnych nałogów to:
• wygląd zewnętrzny – uzależnionego
może wyróżniaćzmieniona, blada cera
oraz owrzodzenia w okolicach nosa,
• utrata wagi oraz zaniedbanie higieny,
• przekrwione oczy, rozszerzone lub
zwężone źrenice.
Wpływ dopalaczy na zachowanie, powoduje:
• zmienność nastrojów oraz izolowanie się
od bliskich,
• napady złości i agresji, napady euforii,
paniki,
• halucynacje, stany lękowe oraz obniżenie
nastroju,
• bełkotliwa mowa,
• nietrzymanie moczu,
• utrata zainteresowania ulubionymi
zajęciami.
Do objawów chorobowych zażywania
dopalaczy można przypisać:
• omdlenia, osłabienia, nudności,
• zawroty głowy, oczopląs,
• problemy z oddychanie, nadmierna
potliwość, skoki temperatury,
• nagłe skoki ciśnienia,
• wymioty, biegunka, bóle ciała,
• Nagłe problemy z zębami, niewydolność
nerek,
• Śpiączka, wysięk nosa,
• Zawał serca,
• Udar mózgu.
Jeśli dziecko jest uzależnione, należy
motywować je do leczenia. Najlepiej
w pierwszej kolejności wysłuchać, co młody
człowiek ma do powiedzenia, starając się przy
tym zrozumieć jego trudności i problemy.
Pamiętajmy, iż groźby i kary przynoszą
krótkotrwałe i powierzchowne rezultaty.
Niewątpliwie najważniejsze jest tutaj, aby

zdobyć zaufanie dziecka oraz nawiązać z nim
lepszy kontakt, choć zdaję sobie sprawę, że
nie będzie to proste. Nie pozostawiajmy
dziecka samemu sobie.
Gdzie szukać pomocy:
• warto powiadomić służby medyczne
oraz policję,
• skontaktować
się
z
ośrodkiem
uzależnień, w ten sposób dowiesz się,
jak dalej postępować i na czym polega
terapia uzależnień młodzieży,
• 800 060 800 – Infolinia Głównego
Inspektora Sanitarnego,
• 800 100 100 – Telefon dla rodziców
i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa
dzieci.
Drodzy rodzice nie bójcie się telefonu do
ośrodka, czy na policję – lepiej reagować
szybko niż jak będzie za późno. Często
rodzice chcąc chronić dziecko za wszelką
cenę nie potrafią się przyznać albo zauważyć,
że jest problem.
Uczulam, aby zadbać o dobre relacje
w rodzinie, jasno wytyczyć system wartości,
uczyć asertywności poprzez budowanie
wartości dziecka. Przede wszystkim jednak
pamiętajmy, aby poświęcić czas i uwagę
na rozmowę o problemach dając poczucie
wsparcia i zrozumienia. Takie postępowanie
rodziców wobec swych dzieci może ustrzec
je przed niebezpiecznym „eksperymentowaniem” z dopalaczami, które niejednokrotnie
kończy się tragicznie.
Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Zdrowia, z dniem 21 sierpnia
br. zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zmiana ta obejmuje przepisy karne przede
wszystkim czynów związanych z dystrybucją
tych substancji i stworzenie instrumentów
prawnych umożliwiających odpowiedzialność
osób z nią związanych. Za samo posiadanie
znacznych ilości dopalaczy będzie groziła
kara nawet do 3 lat więzienia, a za handel
nimi nawet do 12 lat. Do odpowiedzialności
karnej zostaną pociągnięci także posiadacze
zabronionych substancji, którym będzie
groziła grzywna albo kara ograniczenia,
albo pozbawienia wolności do 3 lat. Dzięki
ustawie, znacznemu przyśpieszeniu ulegnie
też proces wpisywania nowych substancji na
listę związków zakazanych.
Dziękuję kom. Marcie Pydych z Komendy
Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim
oraz wszystkim, którzy byli pomocni
przy powstaniu tego artykułu oraz równie
zatroskani o bezpieczeństwo ludzi młodych
jak jego autorka.
Monika Mrozek
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wicemistrzynie powiatu wodzisławskiego w koszykówce dziewcząt
5 lutego 2019 r. w Wodzisławiu Śl. odbył się Powiatowy Finał
Koszykówki Dziewcząt – Igrzyska Dzieci. W finale spotkały się cztery
najlepsze zespoły Powiatu Wodzisławskiego: SP 5 Wodzisław Śl,
SP4 Radlin, SP 1 Marklowice, SP Turza Śląska, które awansowały
w grudniu w rozgrywanych półfinałach.
Szkołę Podstawową w Turzy Śl. pod opieką pani Anity Brockiej
reprezentowały: K. Radecka, E. Rek, J. Moj, M. Sowa, M. Marcol,
J. Romaniak, K. Knesz, K. Knesz, E. Hanslik, W. Zalesko, P.
Musioł, A. Dzierżęga.
Po zaciętej rywalizacji uczennice turskiej podstawówki wygrały
ze Szkołą Podstawową nr 5 wynikiem 14:10, natomiast w walce
o I miejsce uległy Szkole Podstawowej nr 4 z Radlina co dało
zawodniczkom z Turzy Śl. II miejsce w Powiecie Wodzisławskim.
Serdecznie gratulujemy sukcesu.
Red.
Turska drużyna koszykarska dziewczat

Fot.: arch. A. Brocka

marzenia się spełniają - szkoła podstawowa w turzy śląskiej nagrodzona
w ogólnopolskiej akcji „dzieciaki do rakiet”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Turzy Śląskiej pod opieką
nauczycielki wychowania fizycznego Anity Brockiej przystąpili do
konkursu organizowanego przez organizację “Dzieciaki do rakiet”.
Ogólnopolska akcja banku BGŻ BNP Paribas promuje aktywność
fizyczną wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Tematem pracy
konkursowej było zachęcenie innych do aktywności fizycznej
i w sposób kreatywny przedstawienie dlaczego warto być
aktywnym, jakie korzyści niesie za sobą uprawianie sportu i dlaczego
wszyscy a w szczególności dzieci, powinni go uprawiać. Zadaniem
konkursowym było przygotowanie przez uczniów szkoły dokonującej
zgłoszenia pod nadzorem ich nauczyciela nagranie filmu promującego
aktywność fizyczną i sport. Uczniowie w krótkim filmiku pt.
„Marzenie” opowiedzieli o wartościach sportu. W konkursie wzięło
udział 630 szkół, 60 szkół zostało wybranych w drodze głosowania
internautów, 40 szkół zostało wyłonionych przez komisję konkursową,
która m.in. nagrodziła Szkołę Podstawową w Turzy Śląskiej. Szkoła
otrzymała sprzęt sportowy wartości 1500 zł (20 rakiet do tenisa
ziemnego, 2 siatki i piłeczki firmy Babolat przystosowane do nauki
dzieci), dzięki któremu uczniowie turskiej podstawówki na lekcjach
wychowania fizycznego poznają podstawy tenisa ziemnego.
Red.
Uczesnicy akcji “Dzieciaki do rakiet”

Fot.: arch. A. Brocka

moda na czytanie
Szkoła Podstawowa w Rogowie
ma przyjemność brać udział w realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Celem tego programu
jest
wzmocnienie
zainteresowań
i aktywności czytelniczej uczniów
przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych, a także uatrakcyjnienie
księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup
nowości wydawniczych. Na realizację projektu została przyznana
kwota 15.000 zł, z czego 3.000 zł stanowiło wkład własny organu
prowadzącego – Gminy Gorzyce, a 12.000 złotych przyznano z dotacji
państwowej. Za przyznaną kwotę zakupiono aż 914 książek. Przy zakupie nowości wydawniczych uwzględniono sugestie uczniów, nauczycieli i rodziców. Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się nie
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tylko o lektury, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami
uczniów. Nowe tytuły i ich atrakcyjna szata graficzna spowodowały
wzrost czytelnictwa wśród uczniów. W zamian za udzielone wsparcie
w szkole podejmowane są działania promujące i wspierające rozwój
czytelnictwa wśród naszych uczniów, są to m.in. Urodziny Kubusia
Puchatka - konkurs plastyczny dla klas 1-3 na kartkę urodzinową,
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych (konkurs „Zostań szkolnym poliglotą”, Konkurs
fotograficzny „Z książką mi do twarzy”), „Czytanie do podusi”
(cykliczne spotkania czytelnicze w bibliotece). Udział w różnorodnych
wydarzeniach upowszechniających czytelnictwo wpłynął pozytywnie
na aktywizację uczniów, nauczycieli i rodziców oraz współpracę ze
środowiskiem lokalnym.
E. Baranek

dzieci - dzieciom, czyli „wszystkie kolory świata” w sp w rogowie

Efekt zajęć edukacyjnych w SP w Rogowie

Fot.: E. Baranek

Szkoła Podstawowa w Rogowie od wielu lat uczestniczy
w projektach organizowanych dla szkół przez fundację UNICEF.
W tym roku szkolnym już po raz czwarty uczniowie wzięli udział w akcji
„Wszystkie Kolory Świata”, która ma na celu wsparcie programów
szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata.

iii bal rodzinny w „krainie uśmiechu”
W dniu 25.01.2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Gorzycach odbył się III bal rodzinny z udziałem dzieci z przedszkola
„Kraina Uśmiechu” i ich rodziców. Na tę wyjątkową okazję
zaprosiliśmy wodzireja, który rozpoczął bal od poloneza, w którym
uczestniczyły dzieci z rodzicami i pracownicy przedszkola. Po tańcu
wodzirej zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy. Przebierańcy
świetnie się bawili uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach,
a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Były też bańki
oraz sztuczny śnieg. W trakcie balowych szaleństw można było się
posilić. Około godz. 18.00 odbył się występ iluzjonisty, który zabrał
wszystkich w świat magii i iluzji. Mali widzowie mieli okazję czarować
z „czarodziejem” co spowodowało ogromną radość.Podczas trwania
zabawy odbyła się sesja zdjęciowa uwieczniająca stroje naszych przedszkolaków.
Tegoroczny bal był bardzo udany a przedszkolaki ze swoimi rodzicami
bardzo szczęśliwe i zadowolone. Na pewno już myślą o nowym
stroju na kolejny bal. Serdeczne podziękowania składamy rodzicom
za zaangażowanie oraz przygotowanie pięknych strojów dla siebie
i swoich pociech.
E. Loga
nauczycielka PP Gorzyce

Uczestnicy zabawy karnawałowej

Założeniem programu „Wszystkie Kolory Świata” jest kształtowanie
wśród dzieci tolerancji i otwartości na inne kultury oraz pokazanie,
że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.
W ramach tego projektu uczniowie z SP w Rogowie uczestniczyli
w ciekawych zajęciach edukacyjnych - na lekcjach wychowawczych
zapoznali się z problemem braku dostępu do podstawowych szczepień
ochronnych dzieci na całym świecie. Następnie przygotowali
charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF – każdy uczestnik tego
projektu wybrał kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki,
określił jej kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszcza się
w „akcie urodzenia”. Lalki powstawały na zajęciach w szkole pod
okiem koordynatorek projektu Katarzyny Pytlik i Katarzyny Lipki
oraz w domu. W akcję zaangażowali się również rodzice, dziadkowie
oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowa. Powstało aż 56
nietuzinkowych i niepowtarzalnych małych „dzieł sztuki”. Lalki
sprzedawane były w formie cegiełki, której minimalna cena wynosiła
10 zł podczas Dnia Wszystkich Kolorów Świata zorganizowanego
w 23 stycznia 2019 r. Każda z lalek znalazła swój nowy dom,
a uzbierana kwota w wysokości 650 zł została wpłacona na konto
UNICEF. Pragniemy serdecznie podziękować za zaangażowanie
w akcję wszystkim uczniom, a także wszystkim rodzicom i ludziom
o dobrym sercu. Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli naszą
akcję i zakupili laleczki UNICEF.
E. Baranek

bal nad bale w karnawale

Uczestnicy balu karnawałowego

Fot.: P. Glenc

14 i 15 stycznia br. w Przedszkolu Publicznym „Kraina odkrywców” w Turzy Śląskiej odbyły się karnawałowe bale. Sala przedszkolna w tych dniach wyglądała bajecznie i kolorowo, przystrojona kolorowymi łańcuchami, serpentynami i balonami, a my przenieśliśmy się
do wielkiej krainy bajek. Pomysłowość rodziców nie miała granic.
Przygotowali oni dla swoich pociech ciekawe stroje karnawałowe.
Na balu, obok księżniczek, wróżek, rycerzy, piratów, policjantów,
strażaków, czy żołnierzy były także smoki, biedroneczki, krasnale,
Spider-Mani, Batmani. Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich
postaci. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi
paniami w zabawach i konkursach prowadzonych przez animatorkę,
a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Niespodzianką dla
dzieci było spotkanie i wspólna zabawa z Minionkiem, oraz pokaz,
w czasie, którego dzieci mogły podziwiać przepiękne bańki mydlane,
a także miały możliwość zostać „zamknięte” w bańce. Oczywiście
znalazło się również coś dla spragnionych i zmęczonych − chwila
relaksu przy wspólnym poczęstunku i pamiątkowe zdjęcie. Bal
umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom,
a to było głównym celem tego balu.
D. L.

Fot.: K. Kindalska
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nasze kochane babcie i dziadkowie
To dla Was z wielką przyjemnością uczniowie klasy Ia i Ib ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach przygotowali uroczystość
z tradycyjnymi wierszami, piosenkami i tańcami. Dziadkowie są
najwspanialszą ze wszystkich publicznością. To oni mają najwięcej
cierpliwości, wdzięczności no i wyrozumiałości nawet, gdy wnuczek
lekko się przejęzyczy lub nie ustawi się we właściwym miejscu. Warto
było podjąć starania i zorganizować występ dla tak szacownych
gości, którzy nie zawiedli i bardzo licznie się zgromadzili. Wszystkim
babciom i dziakom życzymy samych wspaniałości i miłości ze strony
dzieci i wnuków. Ogromne podziękowania należą się rodzicom
uczniów. Udana współpraca to podstawa w pracy z dziećmi.
O. Nachlik
Dziadkowie i babcie przybyli na uroczystość

Mali artysci, którzy przygotowali dla dziadków atrakcje

Fot.: arch. O. Nachlik

pożegnanie z choinką w osinach

Palące się choinki

Fot.: M. Albin

Mimo deszczowej pogody frekfencja dopisała

Fot.: M. Albin
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Dziadkowie chętnie brali udział w zabawach

Fot.: arch. O. Nachlik

Fot.: arch. O. Nachlik

To już kolejny raz 3 lutego br. Świetlica Wiejska w Osinach
organizuje uroczyste palenie choinek. Kiedyś wierzono, że choinka,
która pięknie przybrana w okresie Świąt Bożego Narodzenia, po
świętach zostanie spalona, a jej popiół rozsypany zostanie po polach
i ogrodach, zapewni to żyzne gleby i bogactwo urodzaju.
Jak co roku dzięki zaangażowaniu bełsznickich strażaków, dzieci miały
możliwość przejazdu wozem strażackim. Po takiej atrakcji rozpaliliśmy
duże, piękne ognisko z choinek. Zapach i ciepło płonącego drzewka
oraz grillowanych kiełbasek pozwolił zapomnieć o chłodzie, który
towarzyszył nam tego wieczoru. Wspólne zabawy z dziećmi rozgrzały
atmosferę jeszcze bardziej.
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich gości przybyłych
tego wieczoru na uroczystość. Dziękuję strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej z Bełsznicy za bezinteresowną pomoc oraz sklepowi
Lewiatan z Osin.
Alina Glenc

Były tez zabawy dla najmłodszych

Fot.: M. Albin

popis gitarowy w osinach
Już po raz kolejny w Świetlicy Wiejskiej w Osinach odbył się popis
gitarowy, który był podsumowaniem zajęć nauki gry na gitarze.
Uczestnicy zagrali przy wsparciu prowadzącego zajęcia − Sławka
Tatery. W zimowej atmosferze, przed zgromadzoną publicznością
wystąpiło dziesięciu uczniów pana Sławka.
Dziękujemy za tak liczne przybycie zaproszonych gości, którzy swoją
obecnością wspierali debiutujących artystów. Gratuluję rodzicom
utalentowanych pociech, a dzieciom życzę wytrwałości w dalszej
nauce! Chętnych, którzy chcieli by do nas dołączyć prosimy o kontakt
z Świetlicą Wiejskiejską w Osinach.
Alina Glenc

Uczestnik popisu gitarowego w duecie z Pedagogiem Sławomirem Taterą

Fot.: A. Glenc

Olivier Wądołowski z pedagogien Sławomirem Taterą

Fot.: A. Glenc

Uczestnicy popisu gitarowego

Fot.: A. Glenc

v czyŻowickie spotkanie kolędowe
25 stycznia br. w Ośrodku Kultury w Czyżowicach odbyło się
V Czyżowickie Spotkanie Kolędowe “NARODZIŁ SIĘ NOM
PONBOCZEK, FEST MY SOM W ZOCY!” Gromadzi ono
okoliczne zespoły folklorystyczne i jest okazją do wspólnego śpiewu,
integracji oraz pozwala poznać poczynania artystyczne poszczególnych grup. W tym roku na scenie wystąpiła rekordowa liczba
śpiewających - 19 zespołów folklorystycznych - czyli przeszło 200
osób kochających śpiew i muzykę. Ta ilość występujących sprawiła,
iż kolejne występy były bardzo urozmaicone. Swoje aranżacje kolęd
i pastorałek zaprezentowały następujące zespoły: Ballada z Godowa,
Bełszniczanki z Bełsznicy, Czyżowianki z Czyżowic, Dzimierzanki
z Dzimierza, Gołężanki z Lubomii, Gorzyczanie z Gorzyc,
Gospodynki z Krostoszowic, Kalina z Łazisk, Klika Machnika
z Rydułtów, Kokoszyczanki z Kokoszyc, Marklowianki z Marklowic,
Mszanianka z Mszany, Podbuczanki z Podbucza, Połomianka
z Połomii, Rogowianki z Rogowa, Rzuchowianki z Rzuchowa,
Syryniczki z Syrynii, Turzanki z Turzy Śląskiej oraz Zawadzianki
z Zawady. Spotkanie poprowadziły Hanna Władarz oraz Wiesława
Paloc. Wszystkim zespołom oraz ich instruktorom muzycznym
dziękujemy za zaangażowanie oraz wykonanie przepięknych kolęd
i pastorałek zaś na dalsze lata działalności życzymy zdrowia oraz
niegasnącej pasji twórczej.
E. Poloczek

Czyżowianki

Fot.: K. Korzonek

Uczestnicy spotkania kolędowego

Gorzyczanie

Fot.: K. Korzonek

Fot.: K. Korzonek

Uczestnicy spotkania kolędowego

Fot.: K. Korzonek
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60-lecie kgw w olzie
Doczekać 60 lat istnienia koła, którego działalność opiera się
na społecznej pracy jego członkiń to wielki sukces! To lata historii
i wydarzenia, które jednoczą całe pokolenia. To lata radości, ale również
trosk i trudów. 30 stycznia br. w Ośrodku Kultury w Olzie odbył się
60. jubileusz istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Olzie. W tym
uroczystym dniu swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście.
Atmosfera była bardzo przyjemna, a czas umilał nam niezastąpiony
zespół Olzanki. Wszystkim bardzo dziękujemy
Michalina Maks

Zespół Olzanki podczas wystepu dedykowanego jubilatkom i gościm

Fot.: M. Maks

Uczestnicy uroczystości

Fot.: M. Maks

Powitanie uczestników uroczystości

Fot.: M. Maks

XVIII Olzańskie spotkania kolędowe
Olzańskie spotkania kolędowe to już tradycja. W niedzielę 27 stycznia mieliśmy okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu po raz osiemnasty.
Aura i klimat koncertu pozwoliły nam na chwile refleksji.
W tym dniu w kościele pw. NMP Królowej Pokoju w Olzie wystąpili: Dzieci Marii działające przy olzańskiej parafii, zespół Gorzyczanie, chór
Lutnia z Lutyni Dolnej, zespół śpiewaczy Rychwałdzianie z Republiki Czeskiej, olzański zespół wokalny Ale to juz było, uczniowie szkoły
postawowej w Olzie, zespół Olzanki oraz chór Słowik nad Olzą. Po występach zaproszeni goście udali się na poczęstunek do Ośrodka Kultury
w Olzie. Dziękujemy wszystkim artystom za obecność i współtworzenie prawdziwie artystycznej atmosfery spotkań.
Michalina Maks

Dzieci Marii

Fot.: N. Kurzynoga

Uczniowie SP w Olzie

Fot.: N. Kurzynoga
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Zespół wokalny Ale to już było

Fot.: N. Kurzynoga

Chór Słowiki nad Olzą

Fot.: N. Kurzynoga

gminne centrum kultury w gorzycach
zaprasza do udziału w zajęciach stałych
w swoich ośrodkach i świetlicachw marcu 2019
miejsce
OK Gorzyce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1800-2000 próba zespołu
Gorzyczanie
Urszula Wachtarczyk

1500-1900 kurs języka
czeskiego

1600 Muz. Akademia
Malucha
Urszula Wachtarczyk

dyżur ODR
każdy I i III czwartek
miesiąca

900 dyżur zarządu
Stowarzyszenia SENIOR

1815 nauka gry na gitarze
Sławomir Tatera

1700-1930próba zespołu
RIKI TIKI

1800 próba grupy Vocalsi
Urszula Wachtarczyk

1600-1900 kurs języka
czeskiego

Sobota

każdy I piątek meisiąca

1700-1800 dyżur radnego
sołectwa Gorzyce

każdy ostatni wtorek miesiąca

OK Czyżowice

1700-1900
Orbita - kurs prawa jazdy
Szymon Cygan

1300-1745
lekcje gry na pianinie
Bożena Marcol

1200-1500
lekcje gry na pianinie
Bożena Marcol

1800-2000
Klub Podróżnika
(ostatni czwartek
miesiąca)

2000-2200
próby Orkiestry Gminy
Gorzyce
Henryk Krótki

1000-1235
Warsztaty plastyczne
(podział na dwie grupy)
Hanna Władarz

1900-2100 próby chóru
Moniuszko Barbara
Grobelny

1730-1900
kurs j. angielskiego
Karina Wydra

1700-1900
Orbita - kurs prawa jazdy
Szymon Cygan

1900-2000
Aerobic Grażyna Blutko

1100-1300 16 DH
im.Żwirki i Wigury
Bronisław Kwiatoń

1530-1700
CRAZY DANCE
DagmaraMarcol

1700-1900 próby zespołu
Czyżowianki
Renata Rzeczkowska

1500-1700
Spotkanie emerytów
(ostatnia środa miesiąca)

1700-1930
kurs j. angielskiego
Karina Wydra

900-1100 próba zespołu
Dolce Canto
Barbara Grobelny

1700-1830
MAGIC DANCE
Dagmara Marcol

1545-1645
MINI MINI DANCE
Anna Buban Wojcierowska

1830-2100
kurs dla małżeństw
cykl 7 spotkań

1100-1300
17 GZ Czyżyki
Maria Kmiecik

1645-1815 MINI DANCE
Anna Buban Wojcierowska
1815-1915 Aerobik 50+
Grażyna Blutko
1920-2020 Aerobic
Grażyna Blutko

OK Olza

ŚW w Rogowie

1700 próba zespołu
“Rogowianki”

1400-1500 i 1500-1600
kurs j. angielski dla dzieci
Edyta Mańka
dzieci od 6 lat oraz kl. I-III
dzieci kl. IV-V
koszt zajęć 70,00/mieś.
tel. 600 949 130

1600-1800
Kreatywna Kraina
Malucha
Marzena Hojka, koszt 5,00/
zajęcia

1500
próby chóru
Słowiki nad Olza

1800 Szkoła rodzenia
Centrum Medyczne
PERFEKT

1500-1600 Wtorkowe czytanie na dywanie
(biblioteka publiczna
w Olzie)

1830 Kurs Tańca
Towarzyskiego
Beata Brawańska
koszt 75,00 / 4 spotkania

1700
zajęcia z j. angielskiego

1600 kółko gitarowe grupy
młodszej

1530 zajęcia plastyczne

900 kółko biblijne

1700
kółko tenisa stołowego

1700 kółko gitarowe grupy
starszej

1700 Klub Miłośników Gier
Planszowych

1000-1100
spotkania Dzieci Maryi

1800
próby scholi dziecięcej

1800 IGŁA Z NITKĄ kółko
szycia

2000
próba zespółu “Poddasze”

1630-1930 Zajęcia
dydaktyczno-integracyjne

1630-1930 Dzieci w kuchni
zajęcia kulinarne

ŚW w Uchylsku

1630-1930 Mali artyśli zajęcia
plastyczne

ŚW w Odrze

1400-2000 Zabawy ruchowe

1400-2000
Zajęcia plastyczne

1400-2000 Zabawy kulinarne
dla dzieci i młodzieży

1400-2000 Gry i zabwwy
stolikowe

ŚW w Osinach
ŚW w Bełsznicy

1600-1800
Mażoretki Michalina
Michalik-Newe

1330-2030
Nauka gry na gitarze
Sławomir Tatera

1400-2000 Zabawy kulinarne
dla dzieci i młodzieży

1630
Klub tenisa stołowego
i piłkarzyków
Marzena Hojka

1000
Zespół Olzanki,
Urszula Wachtarczyk

1230
Nauka jazdy Szofer
Argyrios Gkeros

1530 próby zespołu
Zespół Ale to już było,
Urszula Wachtarczyk

900-1100
Sensoplastyka dla smyka,
Michalina Maks
1130-1330
Sobota z książką i kredką,
Michalina Maks

1630-1930 Zajęcia
rekreacyjno-ruchowe

1630-1930 Zajecia
czytelnicze
1400-1600
Zabawy ruchowe

1600-1800
Mażoretki
Michalina Michalik-Newe

1000/1730
Próby chóru Melodia
Małgorzata Blutko

1400-2000 Zajęcia plastyczne
1400-2000 Gry i zabawy
stolikowe

Kalendarz imprez i wydarzeń w Gminnym Centrum Kultury
w GorzycachMARZEC 2019
02.03

1900 Dyskoteka Dorosłego Człowieka, zabawę poprowadzi DJ Błażej Morgała,
koszt 35,00/os.

OKC

04.03

1700 Dzień Kobiet z zespolem Czyżowianki i KGW z Czyżowic, koszt 20,00/os.

OKC

10.03

Wyjazd do DMiT w Zabrzu na koncert “10 Tenorów”

OKG

14.03

1400 Wiosenne Świętowanie 2019 - doroczny Gminny Dzień Kobiet

OKC

15.03

Wyjazd do Teatru Miejskiego w Gliwicach na spektakl pt. “Wieczór kawalerski”.
Tematem przewodnim jest miłość. Wyjazd o godzinie 1730

OKC

21.03

Wernisaż plakatu Kaji Renkas

OKG

25.03

1500 Komisje RG

IKG

28.03

18 Klub podróżnika

28.03

1500 Sesja RG

OKG

31.03

1700 Taneczne show LET’S DANCE - pokaz dla rodziców, wstęp wolny

OKC

00

OKC
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Bogusław Jordan

STREFA KIBICA
Sparingi, wyniki:
Przyszłość Rogów
02.02.2019 r. - 1 mecz kontrolny
Przyszłość Rogów – Stal Kuźnia Raciborska 3:4 (2:0)
1 - 0 Sitek 6’
2 - 0 Bugla M. 28’
2 - 1 (zawodnik Stali) 48’
3 - 1 Rybarz-k 72’
3 - 2 (zawodnik Stali) 78’
3 - 3 (zawodnik Stali) 82’
3 - 4 (zawodnik Stali) 88’

Naprzód Czyżowice
Sparingi zima 2019:
19.01.2019 r. GKS Jastrzębie2001 2:1 (Kamil Kaczorowski 2’)
02.02.2019 r. Naprzód Borucin 1:3
02.02.2019 r. Zuch Orzepowice 2:2 (Oliwer Podeszwa, Adrian
Wierzgoń)
10.02.2019 r. Polonia Łaziska 2:3 (Rafał Mandera, Jakub Danieluk)
09.02.2019 r. Jedność Jejkowice 1 – 2 (K. Kaczorowski)

Czarni Gorzyce
W pierwszym meczu kontrolnym tej zimy (19.01.2019 r.) zespół
Czarnych podejmował na „Budowlance” w Wodzisławiu Śl. ekipę
Pierwszy Chwałowice.
Mecz zakończył się wynikiem 3:3, choć do przerwy utrzymywał się
bezbramkowy remis.
W drugim spotkaniu kontrolnym zespół z Rogowa zremisował Bramki dla gorzyczan zdobyli: Patryk Panic, Paweł Wojtala oraz
z grającą w Klasie Okręgowej drużyną Rafako Racibórz. Rogowianie Kamil Kucharski.
prowadzili 2:0, jednak raciborzanie zdołali wyrównać i mecz
Kolejny mecz sparingowy (26.01.2019 r.) Czarni rozegrali także
zakończył się wynikiem 2:2
na „Budowlance” w Wodzisławiu Śl. Przeciwnikiem był zespół
Naprzodu Rydułtowy
Przyszłość Rogów – Rafako Racibórz 2:2 (2:1)
Wynik spotkania to 3:1 dla Gorzyc. Na listę strzelców dwukrotnie
1 - 0 (zawodnik testowany) 2’
wpisał się zawodnik testowany oraz Kamil Benauer.
2 - 0 Sitek 36’
2 - 1 (zawodnik Rafako) 41’
W sobotnie południe (03.02.2019 r.) zawodnicy Czarnych rozegrali
2 - 2 (zawodnik Rafako) 70’
kolejny mecz kontrolny tej zimy. Tym razem na boisku sztucznym w Dębieńsku podejmowali drużynę Unii Książenice. SparUnia Turza Śl.
Unia Turza pokonała w swoim pierwszym (02.02.2019 r.) tej zimy ing z wymagającym przeciwnikiem zakończył się wynikiem remimeczu sparingowym lidera II grupy klasy okręgowej Rymer Rybnik sowym 1:1. Jedyną bramkę dla Czarnych zdobył Patryk Panic
3:2.
9.02.19
KS CZARNI GORZYCE-Górnik Boguszowice 13 - 1
KS RYMER RYBNIK – KS UNIA TURZA 2:3 (0:2)
Bramki: Kamil Kucharski x7, Kamil Chromik x3, Dawid Zychma,
0 – 1 Arkadiusz Lalko 15’
Paweł Wojtala, Patryk Panic
0 – 2 Dariusz Pawlusiński 32’
KS Czarni II Gorzyce 1:2 Ocice Racibórz
1 – 2 Robert. Sitko 50’
Bramka: Karol Jurzyca.
2 – 2 R. Sitko 86’
2 – 3 D. Pawlusiński 89’(karny)
źródło: Przyszłość Rogów/ Unia Turza ŚL./ Naprzód Czyżowice/
KS Czarni Gorzyce
Drugi sparing – druga wygrana
Bogusław Jordan
Unia Turza wygrała swój drugi tej zimy mecz sparingowy
Reklama
(06.02.2019 r.) tym razem ogrywając 3:0 rezerwy ROW-u Rybnik.
KS ROW 1964 II RYBNIK – KS UNIA TURZA 0:3 (0:0)
0 – 1 Marek Gładkowski 47’
0 – 2 Bartosz Suszek 73’
0 – 3 Dawid Pawlusiński 86’
Minimalna porażka z trzecioligowcem
W trzecim meczu sparingowym (9.02.19) Unia Turza uległa 0:1
Gwarkowi Tarnowskie Góry
TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY – KS UNIA TURZA 1:0 (0:0)
1 – 0 Bartosz Pikul 68 min.
KS UNIA TURZA: Kamil Główka (46` Tomasz Lewandowski) –
Robert Maryniok (46` Gabriel Szkatuła), Kacper Krupiński, Marcin
Malinowski (68` Kamil Kuczok), zawodnik testowany (46` Piotr
Glenc) – Dawid Pawlusiński (68` Kamil Kostecki), Kamil Kuczok
(46` Paweł Staniczek), Kamil Kostecki (46` Marek Gładkowski),
Dariusz Pawlusiński, Oskar Stanik (46` Mikołaj Szewczyk, 53`
Oskar Stanik) – Dawid Hanzel (46` Bartosz Suszek, 88` Marcin
Malinowski). Trener: Marcin Malinowski.-
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